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«Du skal svømme hurtig lille fisk! Hvis du ikke skal fanges i fiskerens nett.» 
Det dekorative mesh-mønsteret, som er gjennomgående i hele genseren, leder tankene til 
fiskenot- og garn. Strukturen gjør genseren både lett, luftig og varm på samme tid.

Swim GoodDesign: Katja Dyrberg

STØRRELSER 
XS (S) M (L) XL 

MÅL
Passer til brystvidde: 80-87 (88-93) 94-99 (100-107) 
108-116 cm
Overvidde: 94 (100) 106 (114) 126 cm
Lengde (målt midt bak på inkl. halskant): 49 (51) 53 
(56) 59 cm
Lengde erme: 49 (48) 47 (46) 45 cm.

STRIKKEFASTHET 
21 m og 31 p i mønster på p 4 mm = 10 x 10 cm 
22 m og 27 p i vridd ribb på p 3,5 mm = 10 x 10 cm
Målene er etter vask og blokking.

Pinnestørrelsen er veiledende. Har du flere masker 
på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har du færre 
masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere pinne. 

MATERIALE
Garn fra Filcolana
350 (350) 400 (400) 450 g Pernilla frg. 831 
(Tangelo) og
125 (125) 150 (150) 175 g Tilia frg. 362 (Autumn 
Leaves)
Hele arbeidet strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt 
sammen.

Rundpinne 3,5 mm (40 og 80-120 cm) og rundpinne 
4 mm (60 og 80-120 cm). 
Strømpepinne 3,5 og 4 mm.

Rundpinne 40 og 60 cm, samt strømpepinne, som kan 
sløyfes hvis du strikker med teknikken magic loop på 
lang rundpinne. 

Maskemarkører
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Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER

utt-h
Økning mot høyre. Løft tråden mellom 2 m opp på 
pinnen bakfra og strikk den rett.

utt-v
Økning mot venstre. Løft tråden mellom 2 m opp på 
pinnen forfra og strikk den vridd rett.

dr r
Vridd rett. Strikk masken rett gjennom bakerste 
maskeledd.

3-2
Ta 1 m r løst av, 2 r, trekk den løse m over de 
2 siste strikkede m.

fm
Flytt markør fra venstre til høyre pinne. 

Arbeidsgang
Genseren strikkes ovenfra og ned, og med i et 
mesh-mønster som består av 1 kast og 3 masker, som 
strikkes sammen til 2 masker. 

Først strikkes bærestykket frem og tilbake med 
økninger rundt raglanmasker og i halsutskjæringen. 

Arbeidet settes sammen etter at halsutskjæringen er 
formet, og det strikkes videre rundt ned til der arbeidet 
deles til bol og ermer, som strikkes ferdige hver for seg. 

Arbeidet avsluttes med vrangborder i vridd ribb. 

Til slutt strikkes det opp m til halskanten, som brettes 
ned på vrangen og strikkes fast på oppleggskanten.
 



3 av 6Swim Good

OPPSKRIFT
BÆRESTYKKE
Legg opp 72 (72) 72 (75) 75 m på p 4 mm, med 1 tråd 
av hver kvalitet. 

Strikk 1 pinne fra vrangen, samtidig som arbeidet deles 
inn, slik:
Inndelingsp (vrangen): 1 vr (venstre forstykke), sett 
inn en markør, 1 vr (raglanm), sett inn en markør, 18 vr 
(venstre erme), sett inn en markør, 1 vr (raglanm), 
30 (30) 30 (33) 33 vr (bakstykke), sett inn en markør, 
1 vr (raglanm), sett inn en markør, 18 vr (høyre erme), 
sett inn en markør, 1 vr (raglanm), sett inn en markør, 
1 vr (høyre forstykke).

Strikk frem og tilbake i mønster, slik at det dannes en 
dypere halsutskjæring foran:
1. p (retten): 1 r, utt-h, fm, 1 r (raglanm), *fm, utt-v, 
1 kast, strikk [3-2, 1 kast] til neste markør, utt-h, fm, 
1 r (raglanm)*, gjenta fra * til * ytterligere 2 ganger, 
fm, utt-v, 1 r = 83 (83) 83 (86) 86 m.

2. p: Strikk vr pinnen ut.

3. p: Strikk r til markøren, utt-h, fm, 1 r (raglanm), 
*fm, utt-v, 3-2, strikk [1 kast, 3-2] til neste markør, 
utt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gjenta fra * til * ytterligere 
2 ganger, fm, utt-v, strikk r pinnen ut = 88 (88) 88 
(91) 91 m.

4. p: Strikk vr pinnen ut.

5. p: Strikk r til markøren, utt-h, fm, 1 r (raglanm), 
*fm, utt-v, 2 r, 1 kast, strikk [3-2, 1 kast] til 2 m før 
neste markør, 2 r, utt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gjenta fra * 
til * ytterligere 2 ganger, fm, utt-v, strikk r pinnen ut = 
99 (99) 99 (102) 102 m.

6. p: Strikk vr pinnen ut.

7. p: Strikk r til markøren, utt-h, fm, 1 r (raglanm), 
*fm, utt-v, 2 r, 3-2, strikk [1 kast, 3-2] til 2 m før neste 
markør, 2 r, utt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gjenta fra * til * 
ytterligere 2 ganger, fm, utt-v, strikk r pinnen ut = 104 
(104) 104 (107) 107 m.

8. p: Strikk vr pinnen ut.

Nå skal det økes flere ganger slik at det blir en 
utringing foran på halsen:

9. p (retten): 1 r, utt-v, 1 kast, 3-2, 1 kast, 1 r, utt-h, 
fm, 1 r (raglanm), *fm, utt-v, 1 r, 1 kast, strikk [3-2, 
1 kast] til 1 m før neste markør, 1 r, utt-h, fm, 1 r 
(raglanm)*, gjenta fra * til * ytterligere 2 ganger fm, 
utt-v, 1 r, 1 kast, 3-2, 1 kast, utt-h, 1 r = 119 (119) 
119 (122) 122 m.

10. p: Strikk vr pinnen ut.

11. p: 1 r, utt-v, 3-2, 1 kast, 3-2, 1 r, utt-h, fm, 1 r 
(raglanm), *fm, utt-v, 1 r, 3-2,  [1 kast, 3-2] til 1 m før 
neste markør, 1 r, utt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gjenta fra 
* til * ytterligere 2 ganger, fm, utt-v, 1 r, 3-2, 1 kast, 
3-2, utt-h, 1 r = 124 (124) 124 (127) 127 m.

12. p: Strikk vr pinnen ut.

13. p: 1 r, utt-v, 2 r, 1 kast, strikk [3-2, 1 kast] til 
markøren, utt-h, fm, 1 r (raglanm), *fm, utt-v, 1 kast, 
strikk [3-2, 1 kast] til neste markør, utt-h, fm, 1 r 
(raglanm)*, gjenta fra * til * ytterligere 2 ganger, fm, 
utt-v, strikk [1 kast, 3-2] til det gjenstår 3 m, 1 kast, 
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2 r, utt-h, 1 r = 139 (139) 139 (142) 142 m.

14. p: Strikk vr pinnen ut.

15. p: 1 r, utt-v, 2 r, 3- 2, strikk [1 kast, 3-2] til 
markøren, utt-h, fm, 1 r (raglanm), *fm, utt-v, 3-2, 
strikk [1 kast, 3-2] til neste markør, utt-h, fm, 1 r 
(raglanm)*, gjenta fra * til * ytterligere 2 ganger, fm, 
utt-v, strikk [3-2, 1 kast] til det gjenstår 6 m, 3-2, 2 r, 
utt-h, 1 r = 144 (144) 144 (147) 147 m.

16. p: Strikk vr pinnen ut.

17. p: 1 r, utt-v, 1 r, 1 kast, strikk [3-2, 1 kast] til 2 m 
før markøren, 2 r, utt-h, fm, 1 r (raglanm), *fm, utt-v, 
2 r, 1 kast, strikk [3-2, 1 kast] til 2 m før neste markør, 
2 r, utt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gjenta fra * til * ytterlig-
ere 2 ganger, fm, utt-v, 2 r, strikk [1 kast, 3-2] til det 
gjenstår 2 m, 1 kast, 1 r, utt-h, 1 r = 159 (159) 159 
(162) 162 m.

18. p: Strikk vr pinnen ut. IKKE snu arbeidet.

Nå settes arbeidet sammen midt foran, og du fortsettes 
med mønster rundt i omganger, slik: 
Legg opp i forlengelse av siste pinne fra vrangen 16 
(16) 16 (19) 19 nye m = 175 (175) 175 (181) 181 m. 
Klipp av garnet og snu arbeidet. 
Flytt de nye maskene som ble lagt opp, samt maskene 
fra venstre side av forstykket, og maskene fra venstre 
erme og raglanm over på høyre side av rundpinnen. 
Nå starter omgangen etter raglanm mellom venstre 
erme og bakstykke.

1. omg: *fm, utt-v, 2 r, 3-2, strikk [1 kast, 3-2] til 2 m 
før neste markør, 2 r, utt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gjenta 
fra * til * 1 gang, fm, utt-v, 2 r, strikk [3-2, 1 kast] 
4 ganger, 2 r, de 16 (16) 16 (19) 19 ny maskene som 
ble lagt opp strikkes rett, og inngår først i mønsteret fra 
neste mønsteromgang, 2 r, strikk [1 kast, 3-2] 
4 ganger, 2 r, utt-h, fm, 1 r (raglanm), utt-v, 2 r, 3-2, 
strikk [1 kast, 3-2] til 2 m før neste markør, 2 r, utt-h, 
fm, 1 r (raglanm) = 180 (180) 180 (186) 186 m.

2. omg: Strikk r omg ut.

3. omg: *fm, utt-v, 1 r, 1 kast, strikk [3-2, 1 kast] til 
1 m før neste markør, 1 r, utt-h, fm, 1 r (raglanm)*, 
gjenta fra * til * omg ut = 192 (192) 192 (198) 
198 m.

4. omg: Strikk r omg ut.

5. omg: *fm, utt-v, 1 r, 3-2, strikk [1 kast, 3-2] til 1 m 
før neste markør, 1 r, utt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gjenta 
fra * til * omg ut = 196 (196) 196 (202) 202 m.

6. omg: Strikk r omg ut.

7. omg: *fm, utt-v, 1 kast, strikk [3-2, 1 kast] til neste 
markør, utt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gjenta fra * til * 
omg ut = 208 (208) 208 (214) 214 m.

8. omg: Strikk r omg ut.

9. omg: *fm, utt-v, 3-2, strikk [1 kast, 3-2] til neste 
markør, utt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gjenta fra * til * omg 
ut = 212 (212) 212 (218) 218 m.

10. omg: Strikk r omg ut.

11. omg: *fm, utt-v, 2 r, 1 kast, strikk [3-2, 1 kast] 
til 2 m før neste markør, 2 r, utt-h, fm, 1 r (raglanm)*, 
gjenta fra * til * omg ut = 224 (224) 224 (230) 230 
m.

12. omg: Strikk r omg ut.

13. omg: *fm, utt-v, 2 r, 3-2, strikk [1 kast, 3-2] til 
2 m før neste markør, 2 r, utt-h, fm, 1 r (raglanm)*, 
gjenta fra * til * omg ut = 228 (228) 228 (234) 
234 m.

Gjenta 2.-13. omg, til du har strikket ytterligere 
30 (34) 38 (46) 54 omg (hvorav 15 (17) 19 (23) 27 
omg med økninger).
Det er nå 352 (368) 384 (422) 454 m på omgangen 
fordelt på 81 (85) 89 (97) 105 m på hvert erme, 
93 (97) 101 (112) 120 m på hhv. for- og bakstykke, 
samt 4 raglanmasker.

På neste omgang settes ermemaskene over på en 
maskeholder, og bol og ermer strikkes ferdige hver for 
seg, slik:

BOL
Strikk de 93 (97) 101 (112) 120 m på bakstykket r, 
strikk raglanm r, sett 81 (85) 89 (97) 105 m til ermet 
over på en maskeholder, legg opp 4 (6) 8 (6) 10 nye m 
i forlengelse av m på bakstykket, strikk raglanm r,
forstykkets 93 (97) 101 (112) 120 m og neste 
raglanm r, sett 81 (85) 89 (97) 105 m til ermet over 
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på en maskeholder, legg opp 4 (6) 8 (6) 10 nye m i 
forlengelse av m på forstykket, og sett samtidig inn en 
omgangsmarkør i midten av disse m, og strikk den siste 
raglanm rett.
Det er nå 198 (210) 222 (240) 264 m på omgangen.
Klipp av garnet og flytt raglanm, samt de 2 (3) 4 (3) 5 
m frem til omgangsmarkøren over på venstre p. Start 
med garnet ved markøren, som igjen markerer starten 
på omgangen.

Nå skal arbeidet strikkes rundt i mønster, slik:
1. omg: *3-2, 1 kast*, gjenta fra * til * omg rundt. 

2. omg: Strikk r omg ut. 

3. omg: 1 r, *1 kast, 3-2*, gjenta fra * til *, til det er 
2 m igjen på omg, 1 kast, ta 1 r løst av, 2 r, trekk den 
løse m over de 2 sist strikkede m (den siste fellingen 
strikkes over den 1. m på omg, derfor skal markøren tas 
ut når du feller og settes tilbake igjen mellom de 2 m 
etterpå). 

4. omg: Strikk r omg ut.

Gjenta disse 4 omg, til arbeidet måler 44 (46) 48 (51) 
54 cm (målt midt bak), eller til ønsket lengde.

KANT
Bytt til p 3,5 mm.
Strikk vridd ribb (1 dr r, 1 vr) omg ut. 
Gjenta denne omg til vrangborden måler 5 cm, eller 
ønsket til lengde. 
Fell av med italiensk avfelling, slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger om-
kretsen på vrangborden. Tred garnet på en stoppenål. 
1. Stikk nålen inn i den 1. m på venstre p, som om den 
skulle strikkes vrang, trekk tråden igjennom. 
2. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. m fra 
baksiden og ut på forsiden. 
3. Stikk nålen igjennom den 2. m, fra forsiden og ut på 
baksiden. 
4. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle 
strikkes rett, og ta m av pinnen. 
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den 2. maskens forreste maskeledd, trekk garnet 
igjennom. 
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle 
strikkes vrang, og ta m av pinnen. 
Gjenta pkt. 2-6, til det er 1 (vrang)m igjen på venstre p. 
Avslutning 
7. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den første avfelte m, trekk garnet igjennom.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er sydd av. Fest tråden godt.

ERMER
Sett de 81 (85) 89 (97) 105 m fra maskeholderen 
tilbake på p 4 mm. Strikk opp fra retten 6 (8) 10 (8) 
12 m i oppleggskanten under ermet og sett inn en 
omgangsmarkør i midten av disse m = 87 (93) 99 
(105) 117 m. 

Strikk 1 omg r. 

Nå strikkes det mønster, slik:
1. omg: *3-2, 1 kast*, gjenta fra * til * omg ut. 

2. omg: Strikk r omg ut. 

3. omg: 1 r, *1 kast, 3-2*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, 1 kast, 1 r løst av, 2 r, trekk den løse m 
over de 2 siste strikkede m (den siste fellingen strikkes 
slik over den 1. m på omg, derfor skal markøren tas 
ut når du feller og settes tilbake igjen mellom de 2 m 
etterpå). 

4. omg: Strikk r omg ut.
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Gjenta disse 4 omg til ermet måler 44 (43) 42 (41) 
40 cm fra ermehullet, eller til ønsket lengde. 
Ermet avsluttes med fellinger som gir 
ballongeffekten før ermet avsluttes med en varngbord
 i vridd rib.

Bytt til pinne 3,5 mm.

1. omg: *2 dr r sm, 1 vr*, gjenta fra * til * omg ut = 
58 (62) 66 (70) 78 m.
2. omg: *1 dr r, 1 vr*, gjenta fra * til omg ut.

Gjenta den 2. omg til vrangborden måler 5 cm, eller til 
ønsket lengde. 
Avslutt med italiensk avfelling som på bolen.

Strikk et tilsvarende erme.

HALSKANT
Strikk opp fra retten med p 3,5 mm 98 (98) 98 (104) 
104 masker rundt halsen, slik:
Start bak på høyre side av nakken og strikk opp 25 (25) 
25 (28) 28 masker langs den rette delen i nakken, 15 
masker langs kanten ved venstre erme, 15 masker langs 
det skrå stykke ned langs venstre side av halsen foran, 
13 (13) 13 (16) 16 masker langs oppleggsmaskene 
midt foran, 15 masker langs det skrå stykke opp langs 
høyre side av halsen foran, og 15 masker langs kanten 
ved høyre erme
Strikk rundt i vridd ribb (1 dr r, 1 vr) til vrangborden 
måler 8 cm, eller til ønsket lengde.

Nå skal halskanten felles av samtidig som den strikkes 
fast med oppleggskanten, slik: 
Brett vrangborden inn mot vrangen og strikk m på 
pinnen fast med m fra den første omgang på vrangbor-
den. Strikk første m på p r sm med den første masken 
på vrangborden. Strikk neste maske r sm med den 
neste masken på vrangborden fra første omgang. Trekk 
den første strikkede m over den andre så den felles av. 
Fortsett rundt til alle masker er felt av. 
Vær oppmerksom på ikke å felle av for stramt.
Klipp av garnet og fest tråden.
Vrangborden kan også felles av på vanlig måte og sys 
fast på baksiden til slutt.

MONTERING
Fest alle løse tråder.
Vask genseren ifølge anvisninger på banderolene og la 
den tørke liggende flatt på et håndkle.

 


